Embraer Defesa & Segurança vende cinco A-29 Super Tucano
para a Força Aérea de Gana
Paris, França, 19 de junho de 2015 – A Embraer Defesa & Segurança e o Ministério da
Defesa da República de Gana assinaram contrato para a aquisição de cinco aviões turboélice
de ataque leve e treinamento avançado A-29 Super Tucano. O contrato inclui apoio logístico
para a operação destas aeronaves, assim como a instalação de sistema de treinamento de
pilotos e mecânicos em Gana a fim de tornar a Força Aérea de Gana autônoma na formação
de pessoal qualificado.
Os A-29 Super Tucanos serão empregados em missões de treinamento avançado, vigilância
de fronteiras e segurança interna.
“É com extrema satisfação que anunciamos a Força Aérea de Gana como mais um operador
do Super Tucano, uma aeronave já consolidada no mercado global, expandindo assim nossa
presença na África”, disse Jackson Schneider, Presidente e CEO da Embraer Defesa &
Segurança. “Estamos seguros de que, com essa aquisição, a Força Aérea de Gana estará
equipada com a solução mais apropriada e comprovada para atender às suas necessidades”.
O A-29 Super Tucano é atualmente utilizado por dez forças aéreas em três continentes.
Também foi selecionado pela Força Aérea dos Estados Unidos (USAF) para seu programa de
Apoio Aéreo Leve (LAS – Light Air Support). Em mais de dez anos de operação, o Super
Tucano já alcançou um excelente histórico de desempenho: mais de 230 mil horas de vôo e
mais de 30 mil horas de combate. A Embraer já recebeu mais de 210 pedidos firmes e
entregou mais de 190 unidades da aeronave.
O A-29 Super Tucano é um turboélice robusto e versátil, capaz de cumprir uma ampla gama
de missões, incluindo apoio aéreo tático, bem como inteligência, vigilância e reconhecimento.
Com mais de 130 configurações de armamentos certificadas, o avião está equipado com
tecnologias avançadas em sistemas eletrônicos, eletro-ópticos, infravermelho e laser, assim
como sistemas de rádios seguros com enlace de dados e uma inigualável capacidade de
armamentos. O Super Tucano é a única aeronave de ataque leve e treinamento avançado no
mercado global com atuação comprovada em combate e plenamente operacional, o que a
torna altamente confiável e com excelente relação custo-benefício para um grande número de
missões militares, mesmo em pistas não pavimentadas e ambientes hostis.
O contrato entrará em vigor uma vez que tenham sido cumpridas determinadas condições.
Estas condições deverão ser preenchidas durante o segundo semestre de 2015.
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Sobre a Embraer Defesa & Segurança
Líder na indústria aeroespacial e de defesa da América Latina, a Embraer Defesa & Segurança
oferece uma linha completa de soluções integradas, como C4I (Centro de Comando, Controle,
Comunicação, Computação e Inteligência), tecnologias de ponta na produção de radares,
sistemas avançados de informação e comunicação, sistemas integrados de monitoramento e
vigilância de fronteiras, bem como aeronaves militares e de transporte de autoridades. Com
crescente presença no mercado global, os produtos da Embraer Defesa & Segurança estão
presentes em mais de 60 países.
Siga-nos no Twitter: @EmbraerSA

Nota aos editores
A Embraer S.A. (NYSE: ERJ; BM&FBOVESPA: EMBR3) é uma empresa líder na
fabricação de jatos comerciais de até 130 assentos e uma das maiores exportadoras brasileiras.
Com sede em São José dos Campos, no Estado de São Paulo, mantém escritórios, instalações
industriais e oficinas de serviços ao cliente no Brasil, China, Estados Unidos, França, Portugal
e Singapura. Fundada em 1969, a Embraer projeta, desenvolve, fabrica e vende aeronaves e
sistemas para os segmentos de aviação comercial, aviação executiva e defesa e segurança. A
Empresa também fornece suporte e serviços de pós-vendas a clientes em todo o mundo. Para
mais informações, visite o site www.embraer.com.br.
Este documento pode conter projeções, declarações e estimativas a respeito de circunstâncias ou eventos ainda não ocorridos. Estas
projeções e estimativas têm embasamento, em grande parte, nas atuais expectativas, projeções sobre eventos futuros e tendências
financeiras que afetam os negócios da Embraer. Essas estimativas estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições que se referem a, entre
outras: condições gerais econômicas, políticas e comerciais no Brasil e nos mercados onde a Embraer atua; expectativas de tendências
para o setor; os planos de investimento da Empresa; sua capacidade de desenvolver e entregar produtos nas datas previamente
acordadas, e regulamentações governamentais existentes e futuras. Palavras como “acredita”, “pode”, “poderá”, “estima”,
“continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e termos similares têm por objetivo identificar expectativas. A Embraer não se obriga a
publicar atualizações nem a revisar quaisquer estimativas em decorrência de novas informações, eventos futuros ou quaisquer outros
acontecimentos. Em vista dos riscos e incertezas inerentes, tais estimativas, eventos e previsões sobre o futuro podem não ocorrer.
Portanto os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles publicados anteriormente como expectativas da Embraer.
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